BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA
Nasz znak : BR.IX.0014.5.11.2011.MK
Brzesko, dnia 9 listopada 2011 r.
Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego i
Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 9 listopada 2011 roku podjęte
zostały następujące wnioski i opinie :
1. Pozytywnie 6 za, 1 wstrzymujący zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Komisja wnioskuje aby stawka
podatku od nieruchomości od budynków lub ich części wynosiła:
a) od budynków mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej –
głosowano 6 za, 1 wstrzymujący;
b) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej -17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej –głosowano 6 za, 1
wstrzymujący;
2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
o zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji dla celów podatku od nieruchomości ,podatku rolnego podatku
leśnego- wg. propozycji Burmistrza Brzeska.
o

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego –
komisja wnioskuje o obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty 74.18 zł za 1 dt do
kwoty 40,00 zł za 1 dt do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy
Brzesko.

o Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wg.
propozycji Burmistrza Brzeska.
o Komisja przyjęła informację

Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości

stawek podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko w roku 2011.

-23. Komisja odbyła wizję lokalną w budynku MOPS i Noclegowni dla bezdomnych.
Zapoznała się z działalnością MOPS, i pozytywnie jednogłośnie ocenia działalność
Ośrodka.
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie propozycji zawarcia
ugody z właścicielem działki nr 747/1 położonej przy ul. Środkowej w Jadownikach
dot. zamiany

działki z gminą Brzesko./zamiana wartościowa/. Głosowano

jednogłośnie
5. Komisja wnioskuje o ogrodzenie działki gminnej Nr 747/2 położonej w
Jadownikach przy ul. Środkowej. Głosowano jednogłośnie
6. Komisja wnioskuje do Burmistrza o przeniesienie księgozbioru

Biblioteki

Pedagogicznej w Brzesku do Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. Głosowano
jednogłośnie
7. W związku z podjęciem prac nad projektem budżetu na rok 2012 komisja wnioskuje
o ujęcie w budżecie roku 2012 wykonanie następujących zadań w sołectwie
Jadowniki:
1. Budowa chodników :
o Kontynuacja wykonania chodnika na ul. Witosa,
o Rozpoczęcie wykonania chodnika na ul. Staropolskiej,
o Wykonanie ciągu pieszego chodnika przy ul. Podgórskiej,
2. Remonty dróg:
o wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Wschodniej i Strumykowej,
o wykonanie odwodnienia ul.Bocznej,
o wykonanie odwodnienia ul.Sportowej,
o wykonanie odwodnienia ul.Bernackiego.
3. Wykonanie projektu kanalizacji części południowej i pozyskanie środków na
realizację zadania.
4. Przebudowa przepustu okularowego na rzece Grodna przy ul. św.Prokopa.
5. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego od strony ulicy Witosa.
6. Wykonanie oświetlenia dróg :
o Ul. Prokopa doświetlenia 1 lampa,

-3o Ul. Dylagówka
o Ul. Szczęśliwa,
o Ul.Grodzka dokończenie zadania,
o Ul.Nadbrzeżna.
7. Odtworzenia rowów melioracyjnych na wschód od ulicy Wschodniej.
8. Wykonanie odwodnienia ław fundamentowych budynku PSP Nr 1 w
Jadownikach , wykonanie parkingu przy szkole wraz z odwodnieniem.
9. Zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla LKS Jadowniczanka na
remont trybuny , uzupełnienie oświetlenia i ogrodzenia obiektu.
8. Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie roku 2012 środków finansowych na
budowę chodnika przy ul. Okocimskiej od ul. Rzeźniczej do mostu, oraz remont
chodnika przy ul. Mieszka I. Głosowano jednogłośnie
9. Komisja wnioskuje aby merytoryczny Wydział UM zapoznał się z możliwościami
zredukowania kosztów energii, z wykorzystaniem urządzeń pozwalających

na

przyciemnienie oświetlenia ulicznego. Komisja wnosi o przedstawienie informacji w
tym temacie na kolejnym posiedzeniu, tj. możliwości skorzystania z tych systemów
w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie
10. Komisja na prośbę mieszkańców wnioskuje o rozpoczęcie starań o przejęcie od
lasów państwowych części tzw. Północnej Garbatki, sąsiadującej z terenami
rekreacyjno- sportowymi OKS na rzecz Gminy Brzesko. Obecnie na tym terenie jest
uprawiane kolarstwo ekstremalne. Głosowano 5 za, 1 wstrzymujące
11. W związku ze skargami na niewłaściwe zachowanie młodzieży z bloku ul.
Ogrodowa 1 i zaczepianie przechodniów, komisja wnioskuje o wzmożone patrole
policji wieczorem w tym rejonie. Głosowano jednogłośnie

12. Komisja pozytywnie opiniuje starania OKS o środki finansowe na rok 2012 z
funduszy alkoholowych na działania w zakresie profilaktyki wśród młodzieży.
Jednocześnie zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
instytucji pożytku publicznego Zarząd OKS winien zgodnie z procedurą złożyć

-4ofertę realizowanych zadań i przystąpić do konkursu o dotacje. Głosowano
jednogłośnie
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